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Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje za šolsko leto 2021/22 

Kraj: Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje, Šilihova dvorana 

Datum: 21. 2. 2022, pričetek 18.00 

Predstavniki Sveta staršev: 

Razred/oddelek Ime in priimek 
1. A Vesna Sagadin 
2. A Denis Toplak 
3. A Monika Močnik 
4. A Živa Šorli 
5. A Danijel Vuk – opravičil odsotnost 
6. A Valentina Košič 
7. A Nina Šlamberger – opravičila odsotnost 
8. A Doroteja Mlaker Krošel – opravičila odsotnost 
9. A Marjeta Ramovš 

MEHURČKI Maja Šela 
SONČKI Nastja Leskovar 
MAVRICE Larisa Kovač – opravičila odsotnost 
LUNICE Anja Lah – opravičila odsotnost 
ZVEZDICE Laura Čelan – opravičila odsotnost 

Odsotnost so opravičili: Laura Čelan, Larisa Kovač, Anja Lah, Doroteja Mlaker Krošel, Nina Šlamberger, 
Danijel Vuk 
Prisotne so bile predstavnice šole: 

- ravnateljica Margareto Voglar, spec. manag., prof.,  

- Marjetka Čas, prof.,  

- Saša Krajnc Bek, prof.,  

- Mateja Zupanec, prof., in 

- Urša Baumhakl, dipl. vzg. 
 
Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev in sprejet predlagan dnevni red. 
 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje  
2. Delo v vrtcu in šoli v zadnjih mesecih  
3. Poslovnik Sveta staršev  
4. Nova pravila Šolskega in Štorkljinega sklada, stanje na skladih  
5. Razno: 

• informiranje staršev glede karanten  
• predavanje za starše  
• odjavljanje kosil prek SMS-ov  
• pustovanje v šoli 
• zimovanje 
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K 1. točki: Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 
Na zapisnik 2. seje Sveta staršev ni bilo pripomb. 
 
Sklep 1: Zapisnik 1. seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet.  
 

K 2. točki: Delo v vrtcu in šoli v zadnjih mesecih 
Predstavnica vrtca ga. Urška Baumhakl, dipl. vzg., je predstavila aktivnosti v vrtcu: 

- V vrtec je vpisanih 81 otrok, formiranih je 5 skupin, 2 mesti sta še prosti. 

- Nova skupina v letošnjem šolskem letu je skupina MAVRICE. 

- Vpis za šolsko leto 2022/2023 bo v mesecu aprilu. 

- Podrobno smo se seznanili z aktivnostmi in obogatitvenimi dejavnostmi v vrtcu (pevski zbor 
Štorkljice, tuj jezik nemščina in angleščina, Ciciban planinec, folklora, gozdni vrtec, dan 
slovenskega športa, množični tek, teden otroka, praznični december, veselje na snegu, kulturni 
praznik, Štorkljice rade berejo itd.). 

- Dodatne dejavnosti v vrtcu plavalni tečaj, predvidoma v marcu in vrtec v naravi »Modražkova 
dežela« predvidoma v maju. 

Predstavnica šole ga. Mateja Zupanec, prof., je predstavila aktivnosti v šoli: 

- V šolo je vpisanih 162 učencev, 3 učenci se šolajo na domu. S 17. 11. 2021, se je zaradi 
obveznega testiranja za COVID na daljavo izobraževalo 16 otrok. Do dne 21. 2. 2022 se je 
postopoma v šolo vrnilo 10 učencev. Z dnem 21. 2. 2022 testiranje v šoli ni več potrebno, v 
šolo se je vrnil 1 učenec, 5 učencev se še ni vrnilo v šolo. 

- 7 učencev je neocenjenih in 1 učenec je negativno ocenjen. 

- Podrobno smo se seznanili s projekti na šoli (NA-MA POTI, popestrimo šolo 2016-2021, RaP 
poskus, ATS STEM in KLJUČ). 

- V letošnjem šolskem letu se pripravlja 5 raziskovalnih nalog. 

- Interesne dejavnosti se odvijajo po področjih športa, kulture, zdravja, naravoslovja in 
družboslovja. 

- Po mesecih so bile predstavljene izvedene aktivnosti: september (hitri lončki, gibalnica), 
oktober (teden otroka), november (tradicionalni slovenski zajtrk, tehniški dan, komemoracija), 
december (mobilni planetarij, odbojka, praznična čajanka, Eva Boto), januar (karierna 
orientacija, 3. mesto v odbojki).  

 

K 3. točki: Poslovnik Sveta staršev 
Ga. Nastja Leskovar in ga. Vesna Sagadin sta pripravili Poslovnika Sveta staršev, ki smo ga predstavniki 
Sveta staršev pred sejo dobili v pogled. Na vsebino Poslovnika Sveta staršev ni bilo pripomb. Jezikovni 
pregled bo opravila Živa Šorli. Poslovnik se po potrebi spreminja. 
 
Sklep 2: Poslovnik Sveta staršev je bil soglasno sprejet. 
 

K 4. točki: Nova pravila Šolskega in Štorkljinega sklada, stanje na skladih  
Seznanili smo se s prihodki in stroški na obeh skladih. Po novem pravilniku sta Šolski in Štorkljin sklad 
v letošnjem letu združena. Stanje na Šolskem skladu na dan 31. 12. 20211 je bilo 3.964,08 EUR in na 
Štorkljinem skladu 4.207,31 EUR. Donacija dohodnine za leto 2022 se bo lahko nakazala na Šolski in 
Štorkljin sklad. Predstavnica sklada je povedala, da je z vrtčevski sklad zbral 516,50 EUR, ki bodo 
namenjeni sofinanciranju plavalnega tečaja in vrtca v naravi. 
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K 5. točki: Razno 
Informiranje staršev glede karanten – ga. Saša Krajnc Bek, prof., je pojasnila postopek dodelavanja 
karanten. Karantene določa NIJZ, ki je bil v tistem času v zamudi, zato smo bili starši po elektronski 
pošti seznanjeni z možnostjo hitrejšega dostopa do karantenske odločbe. 
 
Predavanja za starše – predavanje za 1. VIO je odpadlo, ker predavatelj želi predavanje izvesti 
neposredno v predavalnici, nadomeščanje za šolo bo 11. 4. 2022 in vrtec 9. 5. 2022. Predavanje se bo 
po potrebi izvedlo na daljavo. 
 
Odjavljanje kosil prek SMS-ov – kosila se lahko odjavljajo na telefon tajništva in kuhinje ali pisno po e-
pošti na naslov tajništva. Prek SMS-ov zaenkrat ni mogoče. Starši naj bolj dosledno odjavljajo prehrano 
v šoli. 
 
Pustovanje v šoli – v vrtcu bo pustovanje, v šoli zaradi šolskih počitnic odpade, za prihodnje leto bodo 
v šoli razmislili o možnosti in načinu izvedbe. 
 
Šola v naravi – na pobudo staršev bo Svet staršev pripravil dopis ostalim svetom staršev za 

sofinanciranje šol v naravi  s strani občine. Sosednje občine sofinancirajo šole v naravi, zato Svet staršev 

želi, da se na občinski seji obravnava pobuda sofinanciranja šole v naravi za šole v občini Slovenska 

Bistrica. 

Sklep 3: Svet staršev soglasno potrdi dopis s pobudo ostalim svetom staršev za sofinanciranje šole v 
naravi. 
 
Smučanje (zimovanje) – v letošnjem letu je bilo zaradi okužb in karanten odsotnih veliko otrok 4. in 5. 
razreda, prejšnji generaciji je smučanje odpadlo, zato je bil s strani staršev podan predlog, da se 
organizira dodatno smučanje v marcu. Ravnateljica bo preverila možnosti in podala predloge. 
 
Tožba – 9 staršev šestnajstih otrok je podalo tožbo na upravno sodišče (vsebina se je nanašala na 
nezagotavljanje izobraževanja od doma, preverjanje znanja itd.). Šola je zadevo predala pravni službi 
Ministrstva za šolstvo.  
 
Prijava volitev v Svet staršev – s strani staršev je bila na inšpektorat podana anonimna prijava volitev 
predstavnikov v Svet staršev. Inšpekcijski pregled je pokazal manjšo birokratsko nepravilnost v oddelku 
vrtca, ki je bila odpravljena. 
 
Na koncu so sledile pohvale vzgojiteljicam v vrtcu (posebej so bile imenovane ga. Urška, ga. Zdenka) in 
pohvalam šoli, za delo in usklajevanje z vsemi ukrepi v času epidemije, za soočanje in prizadevanje 
zaposlenih s strani šole v času velikih stisk otrok in motnjah hranjenja v višjih razredih. 
 
 
 
Tretja seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.45. 

Laporje, 26. 2. 2022  

Zapisničarka: 
Marjeta Ramovš 
 

Predsednica Sveta staršev:  
Živa Šorli 
 

 


